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Anordning for hopfogning av byggnadsplattor exem-
pelvis golvorarttor kantyta mot kantyta. Den innefattar
ett sp£r (2) pk varje piattas (1) baksida, .vilket spkr
stracker sig over piattans h eia langd parailelit med
dess for hopfogning avsedda kantyta, och en^asentiigen;.:

£^;f&3™ (3), vars skanklar "iVf^Ir^in-
rattade att ingripa i spiret i var sin piatta och som

ar si forspand, att den vid namnda ingrepp tatt hop-
spanner piattorna kantyta mot kantyta.
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rcreiiggande uppfinning avser en hopf ogn ingsan-

ordning for byggnadsp la tcor ,
exempelvis golvp iatto:

.

For tat hopfogning av byggnadsp la ttor , sarskiit

colvplatcor av tra\ anvSnds vaniigen soon t/ no t f or band

och lim. Piatt laggningen blir genom 1 iruappl icer ings -

kravet for tat. fog tidsodande, och de lagda piattorna

darlgenora svara att ta- elier bryta up?.'
^

^"^^T^a* u pp n a s enligt uppf innince.n med cr. anordning

som har de i patentkraven framgaende kannc tcckncn

.

Uppfinningen bcskrivs narmarc i dec fcliande under

hanvisning till bifogad ritning, dar fig 1 visar delvis

brutna piattor fran baksidan och hopfogade med anorc-

ningen enligt uppfinningen, fig 2 visar ar r angema nge

t

i fig 1 fran sidan och fig 3 visar ett U-formigt fja-

derelement.
Tr3?lattorna L har pa sin undersida uppfrasta spar.

2, son /cracker sig paralielit med och Langs- heia iang-

dcr. av da kantytor pa piattorna, son skall stota in-

tiil varandra i de hopfogade piattorna. Spleen 2 ar

foretradesvis snedstallda mot dessa kanter. En t ex

av stai bestaend* U-Cormig remsf jaders 3 skanklar in-

criper i var site spar 2 i var sin platta, viiken fjader

ar si forspand, att den med sina skanklar tact hoppres-

sar plaLtcrna fogkantsyta mot fogkantsvta, vilka fore-

tradesvis dessutom bildar ett spont/not forband 4.

rt^rd fordel Sr-den ena skankeln 5 utformad sa att

den ar komplementar mot det sneda sparen, viiken skan-

kel vie plattlMggn-ing forst inlaggcc i sitt spar, var-

pa den andra ocksa inAtriktadc skankeln insnappes i

sitt spar i den andra plattan.
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PATENTKRAV

1. Anordning for hopfogning av byggnadspla ttor
exempeLvis golvplattor kantyta not kantyta, k a n n e -
t e c k n a d darav, att den innefattar ett spar (2)
i varje for hopfogning avsedd plattas (l) baksida vil-
kec soar stracker sig over plattans. hela ISngd parallellt
med dess fogkantyta, och en vasentligen U-formig fjSder-
anordning (3), vars skanklar (5) ar inrattade att In-
gripa i sparet i var' sin platta och som ar si forsoand,
att den vtd namnda ingrep? tStt hopspanner plattorna
fogkantyta mot fogkantyta.

2. Anordning enligt kravet 1, kanneteck-
n a d darav, att sparets (2) tvarsnitt ar snedstallt
mot namnda fogkantyta och att f j aderanordningen (3)
Sr remsformig och tvarsnittet av dess ena skankel (5)
Sr kompiementSrt raoc sparets (2) tvSrsnitt.


